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Inleiding: Bij een onderneming, gespecialiseerd in maken van fijnmechanische 

producten van metaal en kunststof voor hoogwaardige machinebouw, hebben 8 van de 

20 werknemers last van huidklachten aan de handen. Er worden in de productie veel 

handmatige procedures verricht omdat er nauwkeurig draai- en freeswerk nodig is om 

zeer kleine onderdelen te kunnen produceren. De klachten van werknemers op de 

werkvloer zijn ca 2 jaar geleden begonnen. In de afgelopen 2 jaar zijn er diverse 

maatregelen genomen om het eczeem onder het personeel terug te dringen of te 

voorkomen. Arbeidshygiensten van toxicologisch expertise centrum zijn ingeschakeld om 

een analyse te doen. Er wordt een werkplekanalyse verricht en een overzicht van 

veiligheidsstoffen gemaakt. Een relatie met mogelijk gebruikte koelvloeistoffen, dan wel 

biociden wordt gesuggereerd. Dit wordt verder bekeken. Inmiddels is er over gegaan op 

andere koelvloeistof, mede op basis van vermeende allergieën. Helaas blijken de 

problemen onveranderd. Hierna wordt Centrum van Huid en Arbeid ingeschakeld. 

Werknemers worden getest op mogelijk allergieën na bezoek aan het bedrijf. De 

problemen worden door verschillende allergenen, maar ook irritatie veroorzaakt, 

waardoor dit niet puur theoretisch op te lossen is. De oorzaken zijn: -Allergie voor 

gebruikte zeep bij aantal werknemers (was zo lekker goedkoop). -Geen enkele 

werknemer droeg handschoenen. De juiste handschoenen waren niet aanwezig. -Allergie 

voor een bestanddeel van de koelvloeistoffen. Na analyse op basis van aangetoonde 

allergieën, het testen van nieuwe koelvloeistof, het aanpassen van de zeep, het toezien 

op (1 malig!) gebruik van handschoenen en algemene beschermingsadviezen zijn de 

problemen op werkvloer opgelost.  

 

Conclusie: -Mogelijk aanwezige allergenen in gebruikte producten hoeven niet het 

probleem te zijn. -Testen van werknemers als er sprake is van huid problemen bij 

meerdere werknemers is een must. -Bij werkplekbezoek moet gebruik van handschoenen 

en type handschoenen meegenomen worden. -Handhygiëne vraagt een brede aanpak en 

een praktische insteek.  

 

 

 


